Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
registrovalo dne 5. ledna 2017 pod čj. MSMT-573/2017 Řád celoživotního vzdělávání
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

………………………………………………………….
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
ze dne 5. ledna 2017
Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3
a § 17 odst. 1 písm. k) a § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „řád“)
upravuje v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“), bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
(dále jen „UTB“).
(2) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které
umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo
rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované
činnosti.
(3) Způsob vzdělávání podle odstavce 2 je otevřený zájemcům různého věku, odborného
zaměření a předchozího vzdělání, podle podmínek jednotlivých programů CŽV.
(4) Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta
podle zákona.
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Článek 2
Program celoživotního vzdělávání
(1) Programy nebo kurzy CŽV na UTB (dále jen „programy CŽV“) mohou být
orientovány zájmově nebo na výkon povolání, a jsou členěny na:
a) programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů,
b) programy CŽV neakreditované.
(2) Studium v programu CŽV může být uskutečňováno v českém nebo jiném jazyce,
v prezenční, distanční formě nebo jejich kombinací, a to zejména jako:
a) vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,
b) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
c) vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška,
přednáškový cyklus, seminář.
(3) Program CŽV může být uskutečňován:
a) UTB,
b) součástí UTB,
c) více součástmi UTB společně,
d) součástí UTB společně s další právnickou osobou; u programů CŽV uskutečňovaných
v rámci akreditovaných studijních programů pouze v souladu s udělenou akreditací.
(4) Programem CŽV je Univerzita třetího věku (dále jen „U3V“), která poskytuje zájmové
vzdělávání určené především starší generaci. Pro U3V platí ustanovení tohoto řádu
přiměřeně.
ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ A ORGANIZACE
Článek 3
Řízení celoživotního vzdělávání
(1) Oblast CŽV na UTB je v kompetenci prorektora, který je touto činností rektorem
pověřen (dále jen „prorektor pro CŽV“).
(2) Referát prorektora pro CŽV vykonává zejména tyto činnosti:
a) eviduje navrhované a uskutečňované programy CŽV na UTB,
b) zpracovává souhrnnou a hodnotící zprávu o CŽV v rámci výroční zprávy o činnosti
UTB,
c) připravuje aktualizace vnitřních norem týkajících se CŽV.
Článek 4
Rada celoživotního vzdělávání
(1) Poradním orgánem CŽV na UTB je Rada celoživotního vzdělávání (dále jen „Rada
CŽV“).
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(2) Radu CŽV jmenuje rektor UTB na návrh prorektora pro CŽV a po projednání
s děkany fakult.
(3) Rada CŽV vykonává tyto činnosti:
a) iniciuje a koordinuje aktivity součástí UTB v oblasti CŽV,
b) podílí se na zpracování souhrnných a hodnotících zpráv o CŽV v rámci výroční
zprávy o činnosti UTB,
c) zpracovává a aktualizuje záměry v oblasti CŽV pro potřeby strategického záměru
UTB,
d) podílí se na aktualizaci vnitřních norem týkajících se CŽV.
(4) Předsedou Rady CŽV a řídícím orgánem CŽV je prorektor pro CŽV, členy Rady CŽV
jsou zástupci součástí UTB (příslušný proděkan, do jehož kompetence CŽV patří, nebo
koordinátor CŽV) a prorektor pro pedagogickou činnost.
(5) Rada CŽV se usnáší hlasováním. Rada CŽV je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení Rady CŽV je přijato, jestliže pro návrh hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů.
(6) Zasedání Rady CŽV se konají minimálně čtyřikrát ročně. Zasedání Rady CŽV svolává
předseda nebo jím pověřený člen Rady CŽV. Ze zasedání Rady CŽV se pořizuje zápis, který
je zveřejněn v informačním systému UTB.
Článek 5
Organizátor programu celoživotního vzdělávání
(1) Organizátorem programu CŽV (dále „organizátor“) je UTB nebo její součásti.
Další právnická osoba podílející se na uskutečňování programu CŽV vystupuje vždy v pozici
partnera.
(2) Organizátor odpovídá za průběh programu CŽV po stránce personální, ekonomické,
technické a organizační včetně dodržení jednotného vizuálního stylu certifikátů podle čl. 7
odst. 3. Organizátor jmenuje garanta programu CŽV.
(3) Organizátor má povinnost evidovat všechny skutečnosti a doklady související
s uskutečňováním programu CŽV. Organizátor je povinen informovat Radu CŽV o záměru
uskutečňovat program CŽV v dostatečném předstihu před zahájením jeho uskutečňování.
(4) Garant programu CŽV odpovídá za jeho odbornou, obsahovou, organizační
a ekonomickou stránku. Je zaměstnancem UTB a v ekonomických záležitostech postupuje
v souladu s příslušnou vnitřní normou UTB.
(5) Přednášející v programech CŽV jsou akademičtí pracovníci UTB nebo jiných
vysokých škol nebo odborníci z praxe.
(6) Popis programů CŽV musí být v dostatečném časovém předstihu zveřejněn ve veřejné
části internetových stránek UTB, aby se s ním uchazeči a účastníci mohli předem seznámit.
(7) Popis každého programu CŽV obsahuje tyto náležitosti:
a) název organizátora programu CŽV, jméno, příjmení a funkční zařazení garanta,
b) odbornou a metodickou charakteristiku výuky,
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d) personální zajištění výuky,
e) výši úhrady za studium v programu CŽV,
f) časový a obsahový plán programu CŽV.
(8) Popis programů CŽV uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních programů
dále obsahuje:
a) profil absolventa, popřípadě cíl programu CŽV,
b) způsob a podmínky přijetí ke studiu,
c) způsob a podmínky zahájení a ukončení studia.
ČÁST TŘETÍ
ÚČASTNÍK CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Článek 6
Přijímáni uchazečů ke studiu
(1) Uchazeče o studium v programu CŽV přijímá organizátor.
(2) Na proces přijímání uchazečů ke studiu v programech CŽV podle tohoto řádu
se přiměřeně vztahují § 48 až 50 zákona, nebo vnitřní normy fakulty stanovující pravidla pro
přijímací řízení.
(3) V informačním systému studijní agendy IS/STAG (dále jen „IS/STAG“) budou
evidováni pouze účastníci programů CŽV uskutečňovaných v rámci akreditovaných
studijních programů CŽV. Účastníci neakreditovaných programů CŽV budou evidování
v IS/STAG jen v případě požadavku garanta programu CŽV schváleného Radou CŽV.
Článek 7
Průběh a ukončení studia
(1) CŽV umožňuje účastníkům:
a) absolvovat jednotlivé předměty podle programu CŽV,
b) složit závěrečnou zkoušku nebo obhájit závěrečnou práci, jsou-li programem CŽV
stanoveny.
(2) Účastník programu CŽV, evidovaný v IS/STAG, má po dobu studia právo na vstup
do knihovny a studoven UTB, jakož i na služby s tím spojené.
(3) Absolventům programu CŽV vydá organizátor certifikát v podobě „Osvědčení“;
v případě, že se nejedná o absolventa, vydá „Potvrzení o účasti“. Podoba certifikátu může být
vyžadována příslušným orgánem státní správy nebo jinými institucemi.
(4) Úřední razítko s malým státním znakem se používá pouze v případě vydávání
certifikátu o absolvování programů CŽV uskutečňovaných v rámci akreditovaných studijních
programů.
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ČÁST ČTVRTÁ
FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Článek 8
Úhrady za studium
(1) Výši úhrady za studium v programu CŽV stanoví vnitřní norma UTB.
(2) Zaplacení úhrady za studium v programu CŽV se prokazuje při zahájení programu
CŽV, není-li dohodnuto jinak.
(3) Zaplacení úhrady za studium v programu CŽV je podmínkou pro vydání certifikátu
podle čl. 7 odst. 3.
ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 9
Zvláštní ustanovení
(1) Stane-li se účastník programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaného
studijního programu studentem podle zákona, mohou mu být kredity získané v takovém
programu na základě jeho žádosti uznány až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému
ukončení studia, k němuž byl přijat (§ 60 odst. 2 zákona).
(2) O žádosti podle odstavce 1 rozhoduje rektor nebo děkan po vyjádření příslušné Rady
studijního programu. Na vydané rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
Postavení, práva a povinnosti účastníků programů CŽV mohou být, v souladu s tímto řádem
a Statutem UTB, upraveny vnitřními normami UTB nebo součástí UTB.
Článek 11
Platnost a účinnost
(1) Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
dne 4. listopadu 2010 pod čj. 27 349/2010-30.
(2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem UTB dne 3. ledna 2017.
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(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace MŠMT.

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc., v. r.

předsedkyně Akademického senátu UTB

rektor
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